
2
0
0
8

268

AUDIO COLOR

Salony sprzeda¿y:

ul. E. Cio³ka 35 pawilon 40

01-445 Warszawa

tel. 022 836 60 15, 022 877 35 31

faks 022 836 07 05

ul. Bielañska 6

00-084 Warszawa

tel. 022 828 56 71

ADRES  F IRMY:

Systemy audio-wideo

Nasza aktywnoœæ i zaanga¿owanie na rynku

audio-wideo, da³y nam

mo¿liwoœæ rozwoju

i osi¹gniêcia ugruntowa-

nej pozycji wœród firm

z bran¿y. 

Nasz¹ g³ówn¹ dzia³alno-

œci¹ jest kompleksowa

obs³uga klientów indywidu-

alnych i instytucji w zakre-

sie kompleksowych syste-

mów audio-video oraz wielo-

strefowych systemów nag³oœnieniowych.

Specjalnie przystosowana akustycznie sala

ods³uchowa o powierzchni 50 m2, pozwala

nam  na prezentacjê ekskluzywnych syste-

mów elektronicznych wspó³pracuj¹cych

z najbardziej zaawansowanymi technolo-

gicznie zespo³ami g³oœnikowymi.

Goœciliœmy w naszym studio „flagowe”

produkty wielu licz¹cych siê na œwiecie

producentów zestawów g³oœnikowych

i elektroniki High-End.

Druga sala ods³uchowa prezentuje ekra-

ny plazmowe, TV LCD, projektory multi-

medialne, wielostrefowy system nag³o-

œnieniowy oraz systemy akustyczne do

zabudowy œciennej. Obecnie w naszej

ofercie mo¿na znaleŸæ produkty wielu 

renomowanych firm, zró¿nicowane

zarówno pod wzglêdem jakoœci, ceny 

jak i oryginalnej formy.

W 2005 grupê Audio Color powiêkszy³ 

salon przy ul. Bielañskiej 6. Posiadamy

teraz dwa du¿e, reprezentacyjne salony

sprzeda¿y.

Nasz¹ domen¹ jest automatyka domowa

w oparciu o kompleksowe instalacje A/V,

multiroom i oœwietlenie, multifunkcjonalne

panele sterowania  PHILIPS PRONTO

Wielozadaniowe serwery muzyczne, 

wyposa¿one w radio i nagrywarkê. 
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FIREBALL SE-160i

Najlepszy na œwiecie manager plików mu-

zycznych. Serwer muzyczny SE-160i

umo¿liwia zapisywanie, przeszukiwanie

i odtwarzanie ulubionej muzyki w bardzo

³atwy sposób. Urz¹dzenie to jest zarówno

odtwarzaczem CD, CD recorderem, od-

biornikiem internetowego radia i cyfro-

wym serwerem audio w jednym. Wbudo-

wany 160 GB dysk twardy pozwala zapi-

saæ tysi¹c p³yt CD. 

Istnieje mo¿liwoœæ konfiguracji w we-

wnêtrznej sieci Ethernet oraz dostêp do

Internetu.

Firma AUDIO COLOR to kompleksowe 

rozwi¹zanie dla Pañstwa potrzeb.

AUDIO COLOR to marzenia, które siê

spe³niaj¹.

„Audio Color” powsta³ 1993 roku. 

Od tego czasu oferujemy zestawy g³o-

œnikowe, a tak¿e systemy do reproduk-

cji dŸwiêku przestrzennego. Od 1998

roku jako pierwsi w Polsce skoncentro-

waliœmy siê na stworzeniu wyczerpuj¹-

cej oferty pe³nych zestawów Kina 

Domowego klasy Hi-Fi i High-End. 
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